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                                                                           ... عهم انبيان
 ... 

 

 
 

مام غبد املاىر اجلرجاين. -  من أ شير كتب امبالؿة كتاب أ رسار امبالؿة مالإ

 علوم البالغة:
 علوم )فىون( البالغت                                                  

                                 

 

                                              علم البديععلم املعاني                                                                                               علم البيان
                                                                                                                                                    

ري يف امشؼراذلي  وى                               شمل: امتشبِو  ،وامنرث خيتص ابجلاهب امتطٍو   –امكناًة  –الاس تؼارة  –ٌو

 اجملاز املرسل.                              

ر يشء بيشء أ خر موجود ػالكة بُهنام تسمى ػالكة املشاهبة، وٍكون هل أ ربؼة أ راكن: وى   انتشبيه: -أ  تطٍو
 .وجو امش بو -4.                أ داة امش بو -3                        .املش بو بو -2.               املش بو -1  

 صور التشبيه:

 : ىو ما ذكرت فِو أ راكن امتشبِو ال ربؼة   التشبيه املفصل: -1

  : " املؤمً للنؤمً كالبئاٌ ٓشذ بعضُ بعضا." قال سطْل اهلل  –

 :ىو اذلي حذف منو وجو امش بو أ و أ داة امش بو   :اجململالتشبيه  -2

 ٤٦الرحمن:  چڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ    –

 مل ٓبق بابًا للظعادٗ مغلقًا.   قال الشاعش:        فتعلنْا فالعله مفتاح العال –

ال املش بو واملش بو بو    التشبيه البليغ: -3  .ىو اذلي حذف منو وجو امش بو و أ داة امش بو الكىام، وال ًبلى فِو اإ

ٌ٘ إرا أع –  ذدَتَا               أعذدَت شعًبا طَٔب األعشاِق.قال حافظ إبشأٍه:           األوُّ مذسط

منا منزتػا من ػدة أ مور أ و ضفات ممزتج بؼضيا يف بؼظ،  التشبيه التمثيلي: -4  ىو ما اكن وجو امش بو فِو مُس مفردا واإ

 فيو ٌش بو حاةل حباةل أ خرى، وىو ًدل ػىل ملدرة فنَة فائلة مل دًب، وؿامبا ما تذكر فِو أ داة امتشبِو.

 ٧الجمعة:   چگژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک     گ     گ  گٹ ٹ چ  – 

    على ما سبق دراسته بالغية مراجعة 
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املش بو بو( ، فامطفة املشرتكة بُهنام ال تكون ظاىرة  –ما مل ًرصح فِو بأ راكن امتشبِو ) املش بو  ىو :الضمىيالتشبيه  -5

ىل تأ مل وتفكري، كام ال تذكر فِو ال داة؛ بل ًفيم من مضمون امالكم وس َاق منا حتتاج اإ  احلدًث واإ

َُل اهلْاٌ علُٔ                  ما جُلشح مبٔت إٓالو – ًَُ ٓظ  قال املتييب:              مً َٓ
 :التشبيه سر مجال

ة املؼىن وتوضَح امفكرة برمس ضورة ميا وذكل من خالل:  تلًو

 )العنش مثل الضٔف(           .امتشخَص: وذكل غند تشبِو ؿري امؼاكل ابمؼاكل -1

 )الصخ٘ تاج(                        : غند تشبِو املؼنوي ابملادي.امتجس مي -2

  )العله ىْس(    امتوضَح: غند تشبِو املؼنوي ابملؼنوي أ و املادي ابملادي. -3

 

نة )ضفة( تدل ػىل احملذوف.   :االستعارة -ب  يه تشبِو بوَؽ حذف أ حد ظرفِو برشط أ ن توجد كًر

 :االستعارةصور 

رصح فهيا ابملش بو بويه اميت حيذف فهيا ا   :تصرحييتاالستعارة ال -1  : ملش بو ًو

 ٣٠٥آل عمران:  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ ٹ چ  –

مَو بيشء من موازمو )ضفة من ضفاتو( مع بلاء املش بو   :االستعارة املكىيت -2 رمز اإ  :يه اميت حيذف فهيا املش بو بو ٍو

 ٤٦اإلسراء:  چٴۇ   ۋ  ۋ       ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٹ ٹ چ   –

 
 :االستعارة سر مجال

 (بشأطُ فبلٙ ضخم املشٔب  .. تعبيب ٓا طله مً سلل  ال)     .امتشخَص: وذكل غند تشبِو ؿري امؼاكل ابمؼاكل -1

برازه يف ضورة حس َة -2   ٣إبراهيم: چ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ   .امتجس مي: غند تشبِو املؼنوي ابملادي واإ

رمس ضورة ميا.ا -3      متوضَح: غند تشبِو املؼنوي ابملؼنوي أ و املادي ابملادي مما ًلوي امفكرة ٍو

 صغب احلْاصل ال ماٛ ّال شبش      بزٖ مشخ      .. ألفشاخمارا تقْل  



 الفصل الدراسً األول                                                                                                   بالغةال

 الثانوي ثانًالصف أ/أمحد توفيق                                                                                              ال 

 

 

رادة املؼىن ال ضيل.   :انكنايت -ج د بو الزم مؼناه مع جواز اإ  يه مفظ أ ظوق وأ ًر

 :أقسام الكهاية

    :ه صفتكىايت ع -1

 ٤٢ الفرقان: چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ ٹ چ  –

    :كىايت عه موصوف -2
 ٓابي٘ الضاد فٔم طش مجال           قذ جتلٙ علٙ بيٙ اإلىظاٌقال علٕ اجلاسو:        –

 

ىل املوضوف:كىايت عه وسبت )ملوصوف( -3 منا هنس هبا ميشء متطل بووفهيا هرصح ابمطفة ومكننا ال هنس هبا مبارشة اإ  .، واإ

 
 ال ٓيضل اجملذ إال يف مياصليا              كاليْو لٔع لُ مأّٚ طْٚ املقل      قال الشاعش:  –

تَان     :الكهاية سر مجال جياز وجتس مي.االإ  ابملؼىن مطحواب ابدلمَل يف اإ
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                       نوتؼبري غن مؼىن جدًد مرتبط ابملؼىن ال ضيل بؼالكة ؿري  ىو لكمة ميا مؼىن ال ضيل، ومكهنا تس تخدم   :اجملاز املرسم -د

 املشاهبة.                           

 :اجملاز املرسل عالقات

رادة املك.   :اجلزئيت -1 ظالق اجلزء واإ  وتؼين اإ

 ٦٠طه:  چچ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇٹ ٹ چ  –

ظالق   :الكليت -2 رادة وتؼين اإ  اجلزء. املك واإ
 ٢نوح:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ىٹ ٹ چ   –

 وتؼين أ ن املذكور يف امالكم سبب يف املؼىن املراد.   :السببيت -3
 ٣٠الفتح:  چپ  پ  پ  ڀٹ ٹ چ   –

ظالق   :املسببيت -4 رادة وتؼين اإ  امسبب. املسبب واإ
 ٣٠النساء:  چک    ک    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کٹ ٹ چ  –

ظالق   :احملليت -5 رادة وتؼين اإ  من حيل بو. احملل واإ
 ٢٤يوسف:  چۀ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻٹ ٹ چ  –

ظالق   :احلاليت -6 رادة وتؼين اإ  من حيل بو. احلال واإ
 ٣٦ – ٣٥االنفطار:  چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گٹ ٹ چ  –

ظالق   :باعتبار ما كان -7 رادة وتؼين اإ  ما س َكون. ما اكن واإ
 ٤النساء:  چڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چ  –

ظالق   :باعتبار ما سيكون -8 رادة ما وتؼين اإ  اكن. ما س َكون واإ

 ٥٨يوسف:  چ  ۅۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋچ  ٹ ٹ

 سر مجال اجملاز املرسل:
  االإجياز واملبامـة وادلكة يف اختَار امؼالكة.
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 عهم املعاني...
                                          أ حد فنون ػمل امبالؿة وًؼين ابل سامَب وما ٍرتبط هبا من مؼاين االإظناب واالإجياز، كام  ىو                               

وشائَة                            ة واالإ ف وامتنكري – امتلدمي وامتأ خري – ٌشمل: ال سامَب اخلرًب  املرص. -امتوكَد – امتؼًر

 لوب اخلربي واألسلوب اإلنشائي:األس

 ىو اذلي حيمتل امطدق وامكذب، وٍكون ؾرضو تلٍرر املؼىن وتوضَحو.   :سهبب ابخرياأل

 مثال:
 املعلقات قصاٜذ طْال. -

اثرة اذلىن،   :سهبب انإنشايياأل ىل:و  ىو اذلي ال حيمتل امطدق وامكذب، وٍكون ؾرضو االإكناع واإ  ًنلسم اإ

  اهمتين. – امنداء  – الاس تفيام – اههنيي – ل مرا وٌشمل:  إنشاء طهبي  -1

 األمثهت:
                                                    ٤٠٢البقرة:  چۓ   ۓ  ﮲    ﮳ٹ ٹ چ  – 

 ٤٠٢البقرة:  چ   ﮸﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ٹ ٹ چ –
                                                   ٍل مً مشنش إىل اجلي٘؟ –

   .ا باغٕ اخلري، أقبلٓ –

 قال الشاعش:    أال لٔت الشباب ٓعْد ْٓما             فأخربِ مبا فعل املشٔب –
ة  – امرجاء – امتؼجب – املسموٌشمل:  طهبي غري إنشاء  -2   املدح واذلم. – مك اخلرًب

 األمثهت:
 ٧٨النحل:   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ ٹ چ  – 

                                                   ما أعظه مصش! –

 ٢اإلسراء:      چ  ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻٹ ٹ چ  –

 ٤٦2 البقرة: چ  ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑٹ ٹ چ  –

  ٤2الكهف:  چک     ک  ک  کچ  ٹ ٹ –

وشايئ، وؿامبا    :سهبب ابخري نظاا انإنشايي معىاأل  ىو اذلي ٍكون فِو امالكم خرباي يف مفظو مكن مؼناه اإ

 ا ٍكون ؾرضو ادلػاء.م

 األمثهت:
 قال الشاعش:    لضٚ اهلل الشذاٜذ كل خري        عشفت بَا عذّٖ مً صذٓقٕ – 
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 عهم انبديع...

 مهحبظت...

 

 ابحملس نات انوفظَة  بدراسة وجوه حتسني امالكم شؼرا وهرثا ؼينأ حد فنون ػمل امبالؿة وً  ىو                              

ةوامل                                      .ؼنًو

 احملسنات املعنوية                                                     

                                 

 وريةالطباق                                                        املقابلة                                                    الت

 احملسنات اللفظية                                                       

                                 

                                                                            اجلناس                        السجع                     االزدواج                     التصريع               حسن التقسيم       

كون يف   ٍو

 امشؼر وامنرث                               خاضان ابمنرث                                            خاضان ابمشؼر
 

 

 
 

 

 .االإبداع انوـوي وميا دور كبري يف ؼترب موس َلى امنرث وامشؼراحملس نات انوفظَة ت  -

 ما دور املوسيقى يف كل مو اإلبداع اللػوي والعالج الهفسي؟

 

 نهض اإلبداع المغوي عمى الموسيقى كما في الشعر وكثير من الفنون النثرية.   :اإلبداع اللغويدور املوسيقى يف 
 

 .أحد االتجاهات الحديثةالموسيقى ك باستخدام العالج النفسينهض    :العالج النفسيدور املوسيقى يف 
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 الطثاق...

 طثاق اإلجياب...

 طثاق السلة...

 

 

جياب وطباق سلبىو                               ىل طباق ا   .امجلع بني اميشء وضده يف امالكم، وينقسم ا 

 

جيااب وسلبامىو                           .، وقد يكون بني امسني أ و فعلني أ و حرفني، أ و امس وفعلا مل خيتلف فيو امضدان ا 

 األمثلة:
     [بني امسني]                              ٣لحديد: ا چېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ    ٹ ٹ چ  – 
                       [امسنيبني ]                          " .ىائنةلعني  شاٍرةخري املال عني  : "  قال رشول اهلل  –  

        [بني فعلني]       ٤٤ - ٤٣النجم:   چحص  مسجس  حس  خس    مخ  حخمح  جخ  ٹ ٹ چ  –
                      [بني فعلني]    " عيد الطنع. وتقلوٌعيد الفسع،  لتلثروٌإىله  لألىصار: "   قال رشول اهلل  –
 اخلساعي:قال ِدعبل  –

 [بني فعلني]    فبلىاملعيب برأشُ  ضحم             ال تعجيب يا شله مً رجل            

        [بني حرفني]                             ٢٢٢البقرة:       چڱ  ڱڳ  ڱ     ڳٹ ٹ چ  –

        [بني امس وفعل]                                ٦٢٦األعراف:  چى  ېې  ې     ېۉ  ٹ ٹ چ  –
 

 ، وفيو يمت امجلع بني فعلني أ حدىام مثبت والآخر منفي، ختلف فيو امضدان ا جيااب وسلباما اىو 

 .أ و أ حدىام أ مر والآخر هنيي

 األمثلة:
        [املكمة ونفهيا]                                             عيد املقدرة.ال يعفو عيد العجس، و يعفواللئيه  – 

 قال العاعر:                      –
  [املكمة ونفهيا]               القول حني ىقولال ييلروٌ و            إٌ ظئيا على الياط قوهله ىيلرو       

 ي:بحرتالقال  –
              [املكمة ونفهيا]             هأعلويصري إىل العوق مً حيث              اليوى ال أعلهيفيض لي مً حيث     

        [هنيي وأ مر]                                              ٤٤المائدة:    چڱڱ     ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ –
 
 

    حمس نات معنوية(        الطباق واملقابلة( 
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 املقاتلة...

 

 .أ ن يؤىت مبعنيني أ و أ كرث، مث يؤىت مبا يقابل ذكل عىل امرتثيبىو                         

 األمثلة:
 ٢٢التوبة:  چک  ک  ک        گ        ڑ  ک  ژ  ڑٹ ٹ چ  –

 ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ۓ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓٹ ٹ چ  –

 ٦١ - ٥الليل:  چ      ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻ 

ُُ ما كاٌفإىُ  عليم بالرِّفق يا عائعة،  ": -هلل عيَارضي ا – لعائعة  قال رشول اهلل  –  ُىِسَع  ماو،  ِفي َظِيٍء ِإال َزاَى
  ُُ ًِ َظِيٍء ِإال َظاَى                    "ِم

 ".عدو يف العالىيةال ، وصديق يف الصرليض لُ  قال خالد بً صفواٌ يصف رجال: "  –

                       ".أقامتُ إعاىة اللراو، أقعدتُ ىلاية اللئاومً  : " بعض اخللفاءقال  –

       قال العاعر:                –
 يصوء األعادياعلى أٌ فيُ ما                    َيُصر صديقُ فتى كاٌ فيُ ما          

 . وال يعله ما يأتي بُ الغد، يعله اإلىصاٌ ما يف اليوو واألمض -
 

 سر مجال الطثاق )قيمته الثالغية(: -

  و وجذب الانتباه نلفكرة، فقد قيل:ثقوية املعىن وثوضيح -

  احلياة ثقوم عىل ال ضداد. -                    وبضدىا تمتزي ال ش ياء. –ضد.         امضد يظير حس نو ام –
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 ...  )موسيقى النثر( لسجعا

 ملحوظة...

 

 

 ، وكد مسي جسؼا يف احلرف ألخري )املكمة ألخرية من لك فلرة( ثوافق امفاصلتنيهو                                 

 .امسجع هو ما جساوت فلراثه، وأٔفضل هل بسجع امحلام ٕاذا هدمتجشبهيا                                        

 األمثلة:
 . "    فشلم، أو سكت فغهم: "  زحم اهلل عبدا قال خريا   قال زسول اهلل  –

 . "وثيابه، ال بزيه بآدابه اإلنشاى"   البلغاء: أحدال ق –

 . "عفا، وإذا ملك كفى، وإذا أعاى وفى"  احلس إذا وعد  قيل: –

 الحظ أن: 
 ة من لك فلرة فاصةل.ألمثةل امسابلة مركبة من فلرثني متحدثني يف احلرف ألخري، وجسمى املكمة ألخري  -

  منرث نلوكف.اجَُسكَّن امفاصةل دامئا يف  -

 .ٕاذا مل ٍكن هناك جسع بني امجلل ٌسمى ألسلوب مرتسلً  -

 
 

 

 .هنىى امنيب غن جسع امُكهَّان اذلي اكن سائدا كبل إلسلم، واملراد بسجع امُكهَّان جؼل امباطل حلا واحلق ابطل -

 ٍرى بؼض امؼلامء ومهنم امباكلين وابن ألثري كراهة ٕاطلق امسجع ػىل املرأٓن امكرمي؛ ٔلهه هوع من امالكم ًؼمتد امصنؼة وكلام -

لَْت  خيلو من امتلكف وامتؼسف،   .أََٓيثُُه{وٕامنا ًلال يف مثل ذكل فواصل، أٔخذا من كوهل ثؼاىل: }ِكتَاٌب فُّصِ

 .امسجع موطنه امنرث، وكد جييء يف امشؼر، وهو اندر جدا -

 :املتهيبقال  –

 َخَجِلَواْلَبِحُس يف  ُشُغٍل... والَبسُّ يف  َوَجٍلوالسُّوُم يف  َجرٍلَفَهِحَو يف                        

 :امأبو متقال  –

 ُمستغِبيف اهلل  مستقٍبهلِل  ... ُمِهَتِقِمِباللَِّه  ُمِعَتِصٍمَتِدبرُي                         

 )قيمته البالغية(:السجع سر مجال  -
د من كوة امفكرةحيدث هغامً موس َليًا ًثري امنفس وثطرب ٕامَه ألذن ًز  . ، ٍو

    (مفظَة)حمس نات      السجع 
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 ...اجلناس  

 ...تامالناس اجل

 

 

 .(انكص )اينلسم ل ىل جنثاس اتم ا جنثاس غري اتم  ثال  لكملتي ن  ي لبمن ى التلفاهي ا  ي لبمؼ ى،متىو                         

 مثا لثفق هيو لللفظثان  ي أ ربؼة أ مور، ايه:ىو                          
 لحلراف. ترثيب -4  .  (انلطيثا نثاهتثاهتثا اسك أ ي حراك ئهتثا:)ىي  لحلراف شلك -3  لحلراف.  ػدد -2 نوع لحلراف.    -1 

 األمثلة:

  ٥٥الروم:                  چڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گگ  گ  ٹ ٹ چ  –
        [/ممثال لكسثاػة لكزمنية يوم لكليثامة، لكثثانية:: لل اىل]                                                                                 

ُِٚف َأِصَدُق          قاي أب٘ متاَ: – َّ اهُلُتٔبأاهٖش ًٔ ٖٔيف  ... َُِبا١ّ    بنَي اجلدِّ ٗاهوَّعٔب احلٗد حد
 [/ممثال لكفط  ، لكثثانية:حد لكس يف: لل اىل]                                                                                  

َِٚسَن       :أب٘ اهعال١ املعسٜقاي  – ٍِ َُِوَق َغ ٕٔ ُو٘ذ اُّاِإُِشَه ِٓس  ... ب ِّ اهد ِٚ   ِإُِشاُاَفال بسِحَت ٔهع
نسثان لكؼ ن ) ، لكثثانية:برشل: لل اىل]                                                                    [/ممثال (سولدىثا اانظرىثال 

 زبُٚع ٗاهسبُٚع َفِضْى ٗاهَفِضُىِإَذا احَتَدَ اهَ٘غٟ ... ...  عٖباْس عٖباُس                :قاي أب٘ ُُ٘اس –
 غنثاس  ي أ ال لكنيت ىو غنثاس بن لكفض  أ نطثاري، كثاض من رجثال لحلديث، ايل كضثاء لبموض   ي غيد لكرش يد اثوىف هبثا ]

ذل لكح اجتيم. الكفض  لل ال ىو لكفض  بن لكربيع بن يونسىـ، الكتة غنثاس لكثثانية ضيغة مبثاكغة من  181س نة   ػبس اهجو ل 

  ازير لكرش يد مث ازير لل م ن، الكفض  لكثثاين لكرشف الكرهؼة. الكربيع لل ال ىو لكربيع بن يونس ازير لبمنطور لكؼنثايس، الكربيع  

        [/ممثال  لكثثاين لخلطب الكامنء. 

  أزضًٍٔا دًت يف  أزضٍٔ... ٗ دازًٍٓا دًت يف  دازٍٓف      : اي أب٘ اهفتح اهبشيتق –
     [س يَْوىَف /م بيهتم ، لكثثانية:لبمدلرلة البمكر: لل اىل]                                                                            

 [س يَْوىَف /م لل رض ، لكثثانية:كرضثامن لهؼ  أ مر : لل اىل]                                                                            

     ذآبٞ... فدعٕ فدٗهُتٕ  ذا ٓبٞإذا ًٔوم مل ٙلّ       : اي أب٘ اهفتح اهبشيتق –
  [رهب/مزلئةل ، لكثثانية:ضثاحب غطثاء: لل اىل]                                                                             

 : اي أب٘ اهفتح اهبشيتق –
َٞ...  أًشــِمٙاًّ ُٙضٚٔٓع عٌسٖ ًتٌادّٙا يف اهؤ٘   أًشـــِمذآْب كرٓاب  ٗاعوٍ بأُم ال حماه

 [رهب/ميومم لبمثايض ، لكثثانية:ُنف: لل اىل]                                                                                

    حمس نثات كفظية(     اجلناس( 
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 ...)الناقص( تامال غري ناساجل

 

 أ ربؼة أ مور، ايه: الحد من هيو لللفظثان  ي لتللفمثا ىو                                                

  

        لحلراف.   ػدد -2               .    فاف بأ نرث من حرفلت : ايشرتط أ ال يكون الانوع لحلراف -1  

 لحلراف. ترثيب -4                                                             لحلراف.      شلك -3  

 األمثلة:

   ٦٢األنعام:  چجت  يب  ىب  مب  خب چ ٹ ٹ  –
 [مضثارعخميلف .. /لحلراف نوعلتلفاف  ي ]                                                                          

 :بصاز بّ ُبِسدقاي  –
ٍِمل َُٙطِى هٚوٛ ٗهلّ مل  ِْٚف ...  َأَُ ِٔٓٛ اهَلَس٠ َط ٍََُِٗفٟ َع           َأَه

 [مضثارعخميلف .. /لحلراف نوعلتلفاف  ي ]                                                                             

  ٠١ – ٩ى: الضح    چں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳ        ڳ  ڳ چ ٹ ٹ –
 [الحقخميلف ..  /لحلراف نوعلتلفاف  ي ]                                                                             

 : ٞ احلو٘اُٚٞاملقاًيف بدٙع اهزًاْ اهلٌراُٛ  ايق –
َِا "  ًَّاَفاِخَتِس َه ٌَٓا ُٕ،  َح ًَّاَُِدُخو َٗأسَع  ََٗحجَٓا  َُ ٌَٓا ِّ احَل َُٚل َٗٔه  ،ُٕ ٌٔو َُِٞٔشَتِع ٞٔ، َُٔظَٚف اهسُِٓقَع َٔٚٓب اهُبِقَع َ٘ا١ٔ، َط ًُِعَتٔدَي اهَل  ، 
                                                                      ".امَلا١ٔ 
 [الحقخميلف ..  /لحلراف نوعلتلفاف  ي ]                                                                           

 ٗال حتٚط  األٗٓـاَعال عــّ صفات كى خمو٘ق، ٗتِزٖ عّ شبٕ كـى ًصِــ٘ع، فال تبوػـٕ : "  ٗاصى بّ عطا١قاي  –
    . "األفٔاَبٕ اهعق٘ي ٗال 

 [الحقخميلف ..  /لحلراف نوعلتلفاف  ي ]                                                                            

 ٠١ – ٦٩القيامة:                                                        چڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ    چ   ڃ چ ٹ ٹ –

 [/انكصلحلراف ػددلتلفاف  ي ]                                                                             

 :ت اخلِشا١ تسثٛ أخآا صخساقاه –
َ٘ ُٓ َْٓ اِهُبلا١َ  َّ … …اهصَٔٓفا  ِإ ًٔ  ١ُ٠َ٘ َّ  اجَل ِٚ َ٘أُحَب       اِهَج

 [/انكصلحلراف ػددلتلفاف  ي ]                                                                           
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 ملحوظة...

 :أب٘ اهعال١ املعسٜقاي  –
ُُِٗقٕ  ُّ َٙظُٔس يف ش٣ٚني َز ِٕٚت ًّ  اهصِٔٓعِسبٕٚت ًّ ...  فاحُلش   اهٓصَعِسأٗ ب

 [لحملرف/ لحلرافشلك لتلفاف  ي ]                                                                           
 
 قاي أب٘ متاَ: –

               ًُُتُّ٘ٔٔ جال١ُ اهٖصمِّ ٗاهسٙٔبيف ...  اهٖصحا٢ٔٔفال ُسُ٘د  اهصَفا٢حبُٚض 

 [/كلبلتلفاف  ي ترثيب لحلراف]                                                                           

 :ابّ اهسًٗٛقاي  –
ٕٔ املِاٙا  ًّٔ  ...  ٗعَٚدٓاهقِد أُِجـَزِت فٚ    ِٗعٔدٗأِخـَوفٔت اآلًاُي ًا كاْ 

 [يقلش يلثاجنثاس / ملحق ابجلنثاس]                                                                           

 : ابّ اهسًٗٛاي ق –

َُ امل٘ٔت  ِٗسَطت٘خَٟٓ ٔحٌا ََٚتٛ  أ ٕٔ كٚف اختاَز ... ٔصب َٞفوو    اهٔعِقٔد ؟!! ٗأسط
 [يقلش يلثاجنثاس / ملحق ابجلنثاس]                                                                      

   . "أخدإُٗ إخ٘إُفإمنا ًس١ٗٝ اهسجى : "  ابّ املقفعقاي  –
  [مطلقجنثاس / ملحق ابجلنثاس]                                                                             

 

 )قيمته البالغية(: اجلناسسر مجال 

   .موس يليثا   جرسثاحيدث  -1
 .يلوي لال درلك اببمؼ ى لبملطود -2

 مبثا ينطوي ػليو من مفثاجأ ة ثثري لذلىن. يزيد لبمؼ ى حس نثا -3

  ي لبمؼ ى.؛ كيط  ل ىل لكفرق ب ن لللفظي ن لبمامتللي ن أ ا لبمتشثاهبي ن  ي لبمن ى الخمليلفل ن جيذب لنتبثاه لبميللي -4
 

 
 

 

 .جيب أ ن يكون لجلنثاس انبؼثا من طنيؼة لبمؼثاين لكيت يؼرب غهنثا لل ديب اكيس ململفثا مطنوػثا -
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 التورية...

 

 

 والٓخر بؾيد ملصود (املوّرى بو) ذهر مفغة ذات مؾنيني أٔحدىام كريب غري ملصودىو                              

 . ( املوّرى ؼنو)                                     

 ، والٓخر: بؾيد دالةل انوفظ ؽويو أٔن يُذهر مفظ هل مؾنيان؛ أٔحدىام: كريب يتبادر مؾناه ٕاىل اذلىن       أٔو                        

 خفية، واملراد ىو امبؾيد مهنام.                                 

  األمثلة:
–  اهػاعسقاي: 

    كٚف ٙطٚب فاهصربًا هر هٛ ... هلل إْ اهػٔد َٙ٘ فساقٍٔ             
 [املرينة لكمة "امضيد".................   مصدر َصرَب  امصرب :املؾىن امبؾيد -  املر هبات امصبار :املؾىن املريب] 

–  األخطىقاي: 
  اهعًّْٚ٘ هٕ ٓرٖ ... كٚف ٙػل٘ ًّ اهظٌا            

 [امغمأٔ " املرينة لكمة "................. فتاةؼيون ام  :املؾىن امبؾيد - ينابيػ املاء :املؾىن املريب]

–  حافظ إبسآٍٚ ٙداعب أمحد غ٘قٛقاي: 
  أصبح اهَٚ٘ بازدا غ٘قٛفٌا باي ... ٙق٘هْ٘ إْ اهػ٘ق ُاز ٗه٘عٞ           

 ["امضوق  املرينة لكمة "................. امس امضاؼر ٔأمحد صويق :املؾىن امبؾيد - الاصتياق :املؾىن املريب]

 :أمحد غ٘قٛ ٙداعب حافظ إبسآٍٚقاي  –
  حافظهلوب ٔا اإلُطاْ ٗاداُفٞ... محوت إُطاُا ٗكوبا أًاُ           

 ["خاهنا املرينة لكمة "................. حافظ ٕابراىميامس امضاؼر  :املؾىن امبؾيد - احلفاظ وامصون :املؾىن املريب]

– عبد اهلل اهػرباٜٗ:  قاي 
 أعد ذكس ًصس إْ قويب ً٘هع    ...  مبصس ًّٗ هٛ أْ تس٠ ًقويت ًصسا           

  ُٔسا ضا٢وٕفقد زدت األً٘اج ... ــاٗكسز عوٟ مسعٛ أحادَٙث ُٚؤــ     

 ["ألمواج  املرينة لكمة "................. سائل امؾطاء :املؾىن امبؾيد - س يوةل املاء :املؾىن املريب]

 ["ألمواج  املرينة لكمة "................. امزجر وامكف :املؾىن امبؾيد - هنر امنيل :املؾىن املريب]

– اهػاعس قاي: 
  اهصد٠فألجى ذا جيو٘ ... ٗاهِٔس ٙػبٕ ًربدا           

 ["مربدا  املرينة لكمة "................. امؾطش :املؾىن امبؾيد - صدٔأ احلديد :املؾىن املريب]

 

    حمس نات مؾنوية( التورية( 
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– هطاْ اهدّٙ ابّ ارتطٚب  قاي: 
  كٚف ٙسٜٗ ًاهم عّ أُظ... ًا١ اهطٌاعّ  اهِعٌاْ ٠ٗزٗ           

 [يسمي صلائق امنؾامنهوع من امزىر  :املؾىن امبؾيد - مكل احلرية :املؾىن املريب]

 [املطر :املؾىن امبؾيد -جد امنؾامن مكل احلرية  :املؾىن املريب]

– ابّ هؤهؤ قاي: 
 إذا بدا كٚف أضو٘... ٙا عاذهٛ فٕٚ قى هٛ           

   حيو٘ ًسٗكوٌا    ...    كى ٗقت بٛميس                

 ["حيوو  املرينة لكمة "................. املرور :املؾىن امبؾيد - ةاملرار  :املؾىن املريب]

 :اهػاعس قاي –
   تعاَيحطبم اهلل ... أٙٔا املعسض عِا           

 ["هللا  املرينة لكمة "................. ٔأكبل :املؾىن امبؾيد - ثؾاعم وؽال :املؾىن املريب]

 :ابّ ضِا١ امُلِوم قاي –
َّ اذتظ٘ظ تقطٍ... بٚ٘ضفحت ًصس أحق ال بس              ًّ اهػاَ هل

 [صالح ادلين أليويب :املؾىن امبؾيد - س يدان يوسف ؽويو امسالم :املؾىن املريب]

 أمحد غ٘قٛ: قاي –
 ُاشعتين إهٕٚ يف ارتود ُفطٛ... ٗطين ه٘ غػوت بارتود عِٕ           
     ّ عني مشظً هوط٘ادٗٓفا باهفؤاد يف ضوطبٚى... ظٌأ            

 [ضوايح ؽني مشس :املؾىن امبؾيد -سواد امؾني  :املؾىن املريب]

 :بدز اهدّٙ اهرٓيب قاي –
 أبوٚتٕ صدا ٗ ٓجسا...   زفقا خبى ُاصح           
     ُٔسافسددتٕ يف اذتاي ... ٗافان ضا٢ى دًعٕ          

 ["رددثو ، سائل املرينة لكمة "............... ..جمري املاء امؾذب :املؾىن امبؾيد -امزجر  :املؾىن املريب]

 ُصري اهدّٙ اذتٌاًٛ: قاي –
 ٗال قص٘ز بٔا ٙع٘ق... أبٚات غعسن كاهقص٘ز           

     زقٚقحس ًٗعِآا ... ًّٗ اهعجا٢ب هفظٔا           
 ["حر  مة "املرينة لك................. ركة ألمفاظ :املؾىن امبؾيد - امؾبودية :املؾىن املريب]
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 :اهػاعس قاي –
   اهركٚٞدٙث اهل٠٘ فٔٛ ... ال غسٗ إْ حفظت أحا          

 ["حفغت  املرينة لكمة "................. كوي وطيب امراحئة :املؾىن امبؾيد - رسيػ امفطنة :املؾىن املريب]

 :٘ح مبصس()ٗكاْ هٕ دكاْ ٙبٚع فٕٚ اهلخى ٗٙعاجل اهعْٚ٘ عِد باب اهفت ابّ داُٚاي قاي –
 ٙا ضٚعيت فٍٚٔ ٗإفالضٛ... ٙا ضا٢وٛ عّ حسفيت يف اه٘ز٠           

     ؟ أعني اهِاعٙأخرٖ ًّ ... ًا حاي ًّ دزٍٓ إُفاقٕ           
 [صؾب حتصيهل من امناس :املؾىن امبؾيد -ؽالج ٔأؽني امناس  :املؾىن املريب]

 ضساج اهدّٙ اه٘زاق: قاي –
 ٗدًعٛ ٙطقٛ ثٍ عٔدا ًٗعٔدا... ٗقفت بأطالي األحبٞ ضا٢ال           

     اهصد٠ٗحظٛ ًِٔا حني اضأهلا ... ًّٗ عجيب إُٛ أزٜٗ دٙازٍٓ           
 ["ٔأروي  املرينة لكمة "................. تردد امصوت :املؾىن امبؾيد - امؾطش :املؾىن املريب]

 :اهػاعس قاي –
   بادتنبدعُ٘ٛ فإُٛ أكى ارتبص ... اذتسب غازٝأق٘ي ٗقد غِ٘ا إىل           

 ["ألٓك اخلزب  املرينة لكمة "................. اخلوف :املؾىن امبؾيد - امطؾام املؾروف :املؾىن املريب]

 :ابّ ُباتٞ املصسٜ قاي –
   اهِدٜٗال ضٌٚا إْ كاْ قد ٗقع ... ًٗا اهػعس إال زٗضٞ زاق حطِٔا         

 ["روضة  املرينة لكمة "................. امؾطاء ماكفأٔة ؽيل امضؾر :املؾىن امبؾيد -طرات املاء ك :املؾىن املريب]

 :اهػاعس قاي –
ٍِ َضِسًَدا                            َِِطَجع باملدٙـ ... ـِح عوٟ ُعالُك  ُجُ٘دٗا ه
ِِد ًا                                اهَِد٠َٙقُع فاهطرُي َأحطّ ًا تػـ ... ـسُِّد ِع

 ["يلَُػ  ،امطريُ  املرينة لكمة "................. امؾطاء ماكفأٔة ؽيل امضؾر :املؾىن امبؾيد -كطرات املاء  :املؾىن املريب]

 :اهطاعاتٛ قاي –
 ؟ اهسقٚقأُٛ ٙلْ٘ هِاظٍ اهػعس ... قاه٘ا :اختر هم خادًا فأجبتٍٔ           

     اهدقٚقٙسجٛ بسب اهوفظ ٗاملعين ... وت الق قاه٘ا اهتٌظ هم طٚب عٚؼ          
 [اخلادم وامؾبد :املؾىن امبؾيد -وسيومتو  ركة امضؾر :املؾىن املريب]

 [اذلي يصنػ منو اخلزب ادلكيق :املؾىن امبؾيد - دكة املؾين :املؾىن املريب]
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 ملحوظة...

 :صفٛ اهدّٙ اذتوٛ قاي –
   اه٠ِ٘فِت ألُم عِدٜ د... غسٗ إْ حفظت خنٚى اه٘داد ال         

 ["خنيل  املرينة لكمة "م................. امفراق واخلصا :املؾىن امبؾيد - ما بداخل اهمتر :املؾىن املريب]

 :ابّ ُباتٞ املصسٜ قاي –
َٚطَّس                    قى ملّ باهؼ يف اهفدس مبا... قد ح٘اٖ ًّ حطاَ قد ت

   سلطَّتأْ ٙ ازهوفدَّبد  ...از بدُٚان ٗ الأُت فدَّ                   
 ["يتكَّسر  املرينة لكمة "................. اإلوسان نثري امفخر :املؾىن امبؾيد -املادة اميت ثصنػ مهنا ٔأواين امطييي  :املؾىن املريب]

َّبسٓاْ اهدّٙ اهقرياطٛ ًادحا  قاي –  :صالح اهدّٙ اهصََّفد
 ال ٙس٠ عّ أبٛ اهصفا حت٘ٙالٙا صالح اهعوٛ صفا ٗدادٜ ...                   

   خوٚالفدع اهعتب إُين هطت ممّ ... ال ٙساعٛ ًّ األُاَ                      
فديّ  :املؾىن امبؾيد - صاحب وحبيب :املؾىن املريب]  [، واكن امسو خويل بن ٔأيبمصالح ادلين امصر

 " :عبد اهلل اهتوٌطاُٛ" اهػاب اهظسٙف قاي –
 ٗهٚظ فٕٚ ض٘ان ثاُٛ  ...َّٟ ـــَعٙا ضاكِا قويب امُل                             

 ْضاكِا ًٗا اهتقٟ فٕٚ ألٜ ًعِٟ كطست قويب ...                            
 [مجػ امضاؼر بني حبيبنياس تحاةل  :املؾىن امبؾيد -يف الكم امؾرب امتلاء سانننياس تحاةل  :املؾىن املريب]

 فقاي هٕ محاٖ اهلل . فأجابٕ يف اهفسْ . أّٙ أب٘ن ؟ :فساُاٌى ٗاهدٖ ضأي غدص صدٙقٕ اهرٜ كاْ ٙع –
 ["امفرن  املرينة لكمة ".................  ادلؽاء هل ابمحلاية :املؾىن امبؾيد - صواه :املؾىن املريب]

 ."اهعصساالًتخاْ .فأجابٕ : ٙا بين" إْ اهوٌْٚ٘ ال ٙباع بعد بعد ضأذاكس ٙا أبٛ  :قاي االبّ ألبٕٚ –
 [صري ؼصريابؾد ٔأن يُْؾرَص وي :املؾىن امبؾيد -امؾرص وكت :املؾىن املريب]

 البالغية(: ا)قيمته توريةسر مجال ال
 .)ٕااثرة اذلىن وجذب الاهتباه( بؾث ؽىل امتفكري وثنضط اذلىنث  -

 
 

 

 ٔلمفاظ دون طائل يف أٔداء ٕاذا جاءت طبيؾية غري متلكفة، ومل تكن جمرد مؾب اب ثبؾث ؽىل امتفكري وثنضط اذلىن امتورية -1

 .امفكر وامتؾبري ؼن املضاؼر

 ثدل ؽىل ثراء انوغة يف دالالت ألمفاظ. امتورية -2
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 تصريع...لا -1

 حسن التقسيم ... -2

 االزدواج ... -3

 االلتفات ... -4

 هناك بعض احملسنات البديعية األخرى مثل:   –

 .، وخيتص ابمشعر فقطاثفاق شعري امبيت الأول من امقصيدة يف احلرف الأخري وحرلتههو                          

 قال امرؤ الكيس:  – :  مثال
 ِبسْكِط اللََّوى َبِيَن الدَُّخوٍل َفَحِوَمِل َنِبِك من ِذْكَرى َحبيٍب َوَمِنِسِل ... ِقَفا

ميه الأذن :)قينته البالغية( تصريعالسر مجال   .حيدث هغامً موس يقيًا يثري امنفس وثعرب ا 
 
 

 .ثقعيع امبيت ثقعيعا موس يقيا متوازان، وخيتص ابمشعر فقطهو                                 

 

 :خليل مطرانقال   – :  مثال
 َناِئيِبَكآَبِتي ُمَتَفرٌِِّد َبَع ... ُمَتَفرٌِِّد ِبَصَباَبِتي ُمَتَفرِِّد

ميه الأذن :)قينته البالغية( حسن التقسيه ...سر مجال   .حيدث هغامً موس يقيًا يثري امنفس وثعرب ا 
 

 

 .ثقعيع امفقرة ثقعيعا موس يقيا متوازان، وخيتص ابمنرث فقطهو                        

 " ة التكوىوأذاقك حالو  وزيِّن يف عينيك اإلنصاف ،  حبب اهلل إليك الثبات ، "  – :  مثال

ميه الأذن :)قينته البالغية( االزدواج سر مجال   .حيدث هغامً موس يقيًا يثري امنفس وثعرب ا 
 

 

ىل مضري كأن ينتقل من مضري امغائة ا ىل اخمل                        .اظة  أو اكتت مو واكتقصوو وا دهو الاهتقال من مضري ا 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ  - :  مثال

 ٧٤ – ٧٤الكهف:   چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄ 

 فقد ت مو هللا عن اكترشلني تضمري امغائة يف قوهل : )وحرشانمه( مث تضمري اخملاظة يف قوهل : )جئمتوان( . وت مّو جّل وعال عن 

 قال: )وعرضوا عىل رتّك(. هفسه فقال : )وحرشانمه( تضمري اكتت مو مث 

اثرة اذلهن وجذب الاهتباه ووفع اكتلل . :)قينته البالغية(االلتفات سر مجال   ا 
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 ... مراعاة النظري -5

 

 هو امجلع تني اميشء وما يناس به يف اكتعىن ثرشط  أال يكوان ضدين .                                

 ٦١البقرة:  چ  ی           ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ چ ٹ ٹ :  مثال

حساس الأوية :)قينته البالغية(مراعاة النظري سر مجال    .ثقوية اكتعىن ، وثبأميده وهقل ا 
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 اإلجياز ...

ر ...
َ
 إجياز القِص

 

 

 . اًتـبري ؾن املـاين اًىثرية بلكامت كََةل مؽ متام املـىن ُو                     
 أنواع اإلجياز                                                               

                                 

 

 فذ   إجياز احل                                                                                                            إجياز القصر
 

                                          . ثضمني املـاين اًىثرية يف أ ًفاظ كََةل من كري حذف ُو                         
  األمثلة:
–  ٤٥األعراف:  چں  ں  ڻ   ڻٹ ٹ چ           

 اًـبارة ثوحض ف ،َُْق َواْْلَْمُر لكمتان اس توؾبتا مجَؽ اْل ص َاء ؿىل كاًة الاس تلصاء. روي أ ن ابن معر كرأ ُا، فلال: من بلي هل يشء فََعَبَاًْخَ ]

 [.مـاين نثرية ثتـَق ابخلاًق و ؾؼمتَ و كدرثَ ووحداهُتَ

–      ٍسطٍٛ اهلل قا   :" ايٖضٔعُٝف َأَرُي ايٖشِنب ". 

ال ابًلول املُْسَِب اًعوًي. مجؽ من أ داب]  [اًسفر و اًـعف ؿىل اًضـَف ما ال ٌسِي ؿىل اًبََف أ ن ًُـًًب ؾيَ ا 

–  ٍَعاتبا طٝف ايذٚي١ املتٓيبقا: 
           ٔٙ َٓأظِش َٝا ٔب ََا أِْتَفاُع أٔخٞ ايٗذِْ ٚ ...ُِ َٛاُس ٚايظًَُّ َِٓذٙ األِْ َِٛت ٔع   إَرا اِطَت

ذ] ذا مل ٌس تعؽف ا جساوى ؾيدٍ اًيور واًؼالم، فِو مل ًًتفؽ بـًََِ. ًبني اًضاؾر أ ن اال وسان ا   أ ن ميزي بني من حيبَ حبا صادكا  س َف ادلوةل ا 

ن مثهل مكثي من مل ًًتفؽ بـًََِ فمل ميزي بني اًيور واًؼالم .  [ومن حيبَ حبا ملصَحة أ و هفاق فا 

             ٥٥األحزاب:  چپ  پ  پ  پٹ ٹ چ  –

ىل اذلُن اجلية وما فهيا من مآ لك ومضارب ومساهن ومالذ ومٌاػر مجَةل، مما ال ؿني رأ ت وال أ ذن مسـت كوهل: أ جرا هرمي]  ا ٌس تدؾي ا 

 [وال خعر ؿىل كَب برش

 ٩١١األعراف:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چٹ ٹ چ  –
ة اًلصرية مجـت ماكرم اْل خالق بآ رسُا] ذ يف اًـفو اًصفح ؾام أ ساء، واًرفق يف سُذٍ اْلً   ائر اْل مور، ابملساحمة واال قضاء، ، ا 

ويف اْل مر ابملـروف صةل اْل رحام ومٌؽ اٌَسان ؾن اًىذب واًلَبة، وقض اًعرف ؾن احملارم، ويف اال ؾراض ؾن اجلاَُني اًصًب واحلمل ووؼم 

  [اًلَغ.

     اإلجياز 
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 إجياز احلذف ...

 ٩١١المائدة:   چڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ ٹ چ  –
 [حلالل، وفاسد اًـمي وصاحلَ، ورديء اًياس وجِدمه، وفاسد اًـلائد وحصَحِا.ًفؼا اخلبُث واًعَب ًيدرج حتهتام املال احلرام واملال ا]

 ٩٢١هود:  چک  ک  گ  گٹ ٹ چ  –

املكل  ؿامل فِو ًـمل ما جيري يف ال ختفى ؿَََ خافِة مما جيرى فهيام، فال ختفى ؿَََ أ ؾامًمك لك خفااي اًىون ؿامل أ هَأ راد احلق س بحاهَ أ ن ًـَميا ]

 [ؿامل املَىوت اخملفي ؾيا. ري يفما جي و ًيا وساحملس

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ     –

  ١١فصلت:  چٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ

 [والاىزجار. لكمة واحدة ثفصح ؾن اًعاؿات لكِا يف االئامتر« اس تلاموا»كال اًثـاًيب يف اال جعاز واال جياز: ]

  ٩٧١رة: البق چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆٹ ٹ چ 

ىل أ ن ٍىف ؾن اًلتي وال ًُلدم ؿَََ، فآ وجب ذكل حِاة اً ] ًَا كوايا هل ا  ذا ؿمل أ هَ مىت كتي كُتي، اكن ذكل داؾ  [.ياساملراد بَ أ ن اال وسان ا 

 " .ايظًِ ظًُات ّٜٛ ايكٝا١َ" :   سطٍٛ اهلل قاٍ      –

وان، ولك ذكل مضمول يف لكمة بني اًؼمل يف ادلهَا ومآ هل يف اْل خرة  فهيا ٍربط ةل كصرية مج] ي وجبور وؿذاب وؾلاب وذل ُو هَ ًو ، ا 

ذ كل أ ن ثتصور ما فهيا من سوء امليلَب وبؤس املصري  [.)ػَامت(؛ ا 

 " .إرا مل تظتح فاصٓع َا ػ٦ت" :   سطٍٛ اهلل قاٍ      –

ذا اهزتع احلَاء من هفس اال وسان فلد -صىل هللا ؿَََ وسمل  -يف كول اًرسول ]  اًىثري من املـاين اًيت حيمَِا ذكل اْل مر اٍهتدًدي ، ومـياٍ أ هَ ا 

ىن اًـاكي ًدرك أ ن وراء ُذ ىل معي اًفواحش وامليىرات بآ هواؾِا ، رسًا وهجرًا ، كواًل ومعاًل ، ًو  ، ا اًلول ما وراءٍ من هتدًد ووؾَدًـمد ا 

 [.، فاحلساب أ مامَ واًـلاب ًًتؼٍر مفن ًلدم ؿىل ذكل 

 

 

ية ثدل ؿىل احملذوف ُو                          ي ابًفِم، مؽ وجود كًر   ، وكد اذلي ٍىون حبذف يشء من اًـبارة ال ُُيِ

                                  : احملذوف  ٍىون                          

 :احلرف -1
ن ٍىن :ُحِذف حرف اًيون] ٢٢غافر:  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژٹ ٹ چ  –  [واْل صي ا 

 [ُحِذفت أ داة اًيداء: اي]  فال ٜفشقٓا يف األسض إْظــــــــــــإ... ب٢ٓ ايعشٚب١ إٕ اهلل جيُعٓـــــــــــــــــا عًٞ اجلاسّ: قاٍ  –
 :الفعل -2
 [أ ي: خَلِن هللا] ٢٤لقمان:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ  –
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 :الفاعل -3
 [أ ي: نتب هللا ؿََمك اًصَام] ٩٢١البقرة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ ٹ ٹ چ  –
ېئ     ىئ    ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئٹ ٹ چ  –

 [وكىض هللاوكاض هللا أ ي: كال هللا ]                                                   ٥٥هود:  چىئ  ىئ

جياز ِكََص فلد صور هللا ثـاىل أ نًب حادجة من حوادث اْل رض يف أ ًفاظ كََةل جامـة]  [.وجيوز أ ن ٍىون ا 

  :حظإ بٔ ثابت قاٍ –
٘ٔ أمحُذ... أطايِت ٚقٛفّا تزسُف ايعنُي جٗذٖا ٌِ ايكرِب ايزٟ فٝ  [أ ي: أ ظاًت اًـني]                       ع٢ً طً

 : ايشَٚٞابٔ   قاٍ -
ِْ ٚعضْ ضاَينٚقــذ  ِْ عبـايــها...  ٞفٝ٘ ي٦ٝ َـُِعـٔصـ  [اجلار اًؼامل وؾزينأ ي: ]                            ٖٚا أْـا َـٓ٘ 

 قاٍ ابٔ طٓا٤ املًو يف اإلػاد٠ ظٗاد صالح ايذٜٔ األٜٛبٞ : –
ِِ  ُتكاُد ٌَ يكا٥ٔــٗ ٍُ َقِب ُُٛا ...يو األبطا ِٝٔؼو قذ َع ِٔ َْكـِِع َج ََـ  ُِ ُٗ  [جِوصم اجلرارةأ ي: ثلود ]                        ألْٖ

 
 :املفعول به -4
    [أ ي: ُيىش هللا]  ٩١األعلى:   چەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ  -

  ١ - ٢الروم:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ٹ ٹ چ  -

 [وجيوز أ ن ٍىون اال جياز حبذف اًفاؿي أ ي: كَبت اًفرس اًروم]              [أ ي: س َلَبون اًفرس]          

 :ف٢ سثا٤ ٚيذٙ حمُذ ايشَٚٞابٔ   قاٍ -
َُُٓأ        َّ َي َٔ األَط٢اَل َٔ َِٝو  ًَ ِٟ َع ََا أِبٔذٟ...  ا أِبٔذ ُ٘ أِضَعاَف  ِٓ َٔ  [ما أ بدًَأ ي: ]       َٚ إْٔٓٞ ألِخٔفٞ 

  :ايؼاعش قاٍ –
  [هللا صىرت أ ي:]                            شت نإٔ يٞ فٝٗا ْصٝباػه...  إرا َا ْع١ُ ٚافت يػريٟ 

    [أ ي: واؾبدوا هللا]  ٢٢النجم:  چہ   ہ  ہٹ ٹ چ  -
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 :املبتدأ -5
   [فآ مري أ و فصًبي صًب مجَيأ ي: ]     ٩٢يوسف:   چڑژ  ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ  -

 :ايؼاعش قاٍ –
َٛأطػإى ِإىل     ََ َخ ِِْش اِضَطشا َِٛجا٤ٔ...  ِشٟ ايَب ٘ٔ اهَل ٓٔٞ ٔبِشَٜأح ُٝٔجُٝب    [أ ي: أ ان صاك]                      َف

 :أبٛ فشاغ احلُذاْٞ قاٍ –
ِِ ُنِجُش  ...  فكًُت نُا ػا٤َِت ٚػا٤َ هلا اهل٣ٛ   ُٗ ِِ؟ َف    [كَتَكُلِ أ ي: أ ان ]           َقتًُٝٔو! قايت: أُٜٓٗ

 : اإلػاد٠ ظٗاد صالح ايذٜٔ األٜٛبٞ يف ابٔ طٓا٤ املًو قاٍ –
ُّ...   بـ٘ ُأطـُِذ ايهش١ٜٔٗ ُغضَْٓبٚجٝـْؽ  َٓٛ ١َٔٓٝ ُح ُٕ املٓ   [جِـٌش ُذا  أ ي:]                    ٚإٕ ػــ٦َِت ٔعِكبا

 قاٍ أبٛ األطٛد ايذؤيٞ: –
ُِ ُ٘        ...         َعاْس َعًََٝو ِإَرا َفَعًَت َعٔظٝ ًَ َٔج  َٞ ََٚتأت َ٘ َعٔ ُخًٍُل   [ؿَارٌ ُذا  أ ي:]              ال َتٓ

 :اهلل عٓ٘حظإ بٔ ثابت سضٞ قاٍ  –
ِِ ََْفُعٛا ِٗ َٝأع ِٖٓفع يف َأِػ َُٚيٛا اي ِٚ َحا ُِ ... َأ ُٖ ٓٚ ّْ ِإَرا َحاَسُبٛا َضٖشٚا َعُذ ِٛ  [مه كوم أ ي:]                َق

 :حظإ بٔ ثابت سضٞ اهلل عٓ٘قاٍ  –
 [أ ؾفةمه  أ ي:]                    ال ٜطُعٕٛ ٚال ُٜضس٣ بِٗ طُع... أعف١ ُرنشت ف٢ ايٛح٢ عفتِٗ 

 :ابٔ ايشَٚٞقاٍ  –
 [أ ي: من اًلوم رجال]                  ٚال تــكتـذ٣ أفـعـايـُٗــِ بفــعـايها      ...ٔ ايكّٛ ال ٜشعٕٛ حكـٖا يؼاعشَ َ
 :حمٝٞ ايذٜٔ ابٔ عشبٞقاٍ  –

ََِهْش  ٚ ُ٘ ِٓ َِٓفِع  ...فايُبَها ٔفِش١ْٜ َ َِٝع حمُّٛدا إرا مل َٜ  [أ ي: ُذٍ فًرة]                                          َي
 :الصفة -6

         [سفِية سَميةأ ي: ]                      ٧١الكهف:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻچ ٹ ٹ  –
 :املوصوف -7

         [أ ي: ذهرا نثريا]      ٢٩األحزاب:  چی  ی  یٹ ٹ چ  –
 :املضاف -8

–   [جاَء أ مر ربم.و أ ي: ]                           ٢٢الفجر:  چى  ائ  ائ  ەئ  ەئٹ ٹ چ 
ةأ ي: ]                               ٢٢يوسف:   چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںٹ ٹ چ  –   [أ ُي اًلًر

 [دٍن هللاأ ي: ]                                            ٧محمد:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈٹ ٹ چ    –
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 :إليه املضاف -9

     [ؾرش ًَالٍ أ ي: ]                        ٩١١طه:  چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇٹ ٹ چ  –
 :املنادى -01

         [أ ي: اي كوم ًَتين]                  ٧١النساء:  چۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ې  ېٹ ٹ چ  –
 :ا  اارجمرا اجل -11

ون ؾهناأ ي: ]                                ٩١الزخرف:  چۈ   ۈ  ٴۇٹ ٹ چ  – سآً       [ٌو
 :أداة الشرط -21

ن ثتبـوين حيببمك هللا]                                          ١٩آل عمران:  چڄ  ڄ   ڄ   ٹ ٹ چ –          [أ ي: ا 
 :جواب الشرط -31

ذا]    ٥٤يس:  چڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چٹ ٹ چ  –      [كِي هلم... أ ؾرضوا أ ي: ا 
 :صٖري بٔ أبٞ ط٢ًُ قاٍ –

    ُ٘ َٓـ ًِ َٓ َٓاَٜا َٜ ََ امَل ََ َأِطـَبا َٖا  ِٔ ََ َٚ ...ِِ َُا٤ٔ ٔبُظًَٓـ ََ ايظَٓ ِٕ َِٜشَم َأِطـَبا ْن ٍَْرَق  أ ي:]                َِٚإ
ِ
     [... فس َدرنَ املوت َوا

 :مجلة -41

 ٢١البقرة:  چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ ٹ ٹ چ -

  [واملفـول اًفـي واًفاؿي /فرضبَ فاهفجرتأ ي: ]                                                                                   

  [مجةل جواب اًلسم /ًَُتْبـنث واًلرَان اجملَدِ أ ي: ]                                           ٩ق:  چٻ  ٻ  ٻٱٹ ٹ چ  -
 :املتٓيب قاٍ أبٛ ايطٝب –

    ٔ٘ ُٙ يف َػبَٝبٔت ُٛٓ َٕ َب ََا ِّ...  أَت٢ ايٓض ُٙ َع٢ً اهَلَش َٓا َٚأَتٝ  ِِ ُٖ      [واملفـول اًفـي واًفاؿي /اءانَ أ ثٌُاٍ ؿىل اًَِرم فس أ ي:]  َفَظٓش
 :ايؼاعش قاٍ –
ُ٘ ... َنَظاٍع إَي٢ اهَلَٝجا بَػرِي ٔطاَلِح     ِٔ اَل َأَخا َي ََ  َٕٓ  [اًفـي واًفاؿي أ ي: اًزم أ هت/]              َأَخاَى َأَخاَى إ
 خياطب ْفظ٘: قاٍ قطشٟ بٔ ايُفَجا٠٤َ –
ُُِظَتطاِع    ٌُ اخُلًُٛٔد ٔب ِٝ ِٛٔت َصِبشّا ... َفُا َْ ٍِ امَل ََجا  [اًفـي واًفاؿي أ ي: اصًب صًبا/]                              ََصِبشّا يف 

 :ابٔ ايشَٚٞقاٍ  –
َٔ ْٚعـ١َُ ...عٗ  [اًفـي واًفاؿي /ذكت هـمة أ ي: ]                نٓع١ُ قّٛ أصبْٛا ف٢ ظاليـها ـذت بـ٘ ػشَخ ايؼبا

 [اًفـي واًفاؿي ورشبت ماء/أ ي: ]                                                                            أنًت خبّضا َٚا٤. –
 [اًفـي واًفاؿي أ ي: أ صىرك/]                                                                                  ػهشا.   –
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 ملحوظة...

 )قيمته البالغية(: جيازسر مجال اإل
اثرة   - م ا   .اذلُناًـلي وحتًر

 
 

 .يف اًلول حيمي من اًوكوع يف اخلعآ   اال جياز -1

 .ي ودلخري اًالكم ما ك -2
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 ...اإلطناب

 

 

 ، وحكون كميخو امبالغية )رس جامهل(، ، وذكل ٔلغصاض مذؾسدتنثريتامخؾبري ؼن املؾىن امواحس تبٔمفاظ  ىو                   

 .حسة امغصض من لك هوع                      
 :أنواع اإلطناب

    ذكس اخلاص بعد العام: -1

–  ٤قدر: ال چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ ٹ ٹ چ 

لامصوح ) ذهص ]  [.حكصميا وثؾغامي هل، " املالئكة " تؾس امؾام (جرًب

–   ٨٣٢البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ  

ٔبهنا داذةل يف معوم امطوواث حكصميا ميا، وثؾغامي مشبهٔنا، وكس ذهصث مصثني: مّصت منسرجة حتت امؾام،  دّص هللا ثؾاىل امطالت اموسطى ابذلهص مػ]

 [.ٔبو امفجص وامّطالت اموسطى: امؾرصؤبدصى وحسىا. 

 ٨٢البقرة:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہٹ ٹ چ –

ل ومياك]  [، نوخنبيو ؽىل زايدت فضويام.ذو"مالئك " تؾس امؾامل ئيذهص جرًب

ٺ  ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٹ ٹ چ       –

 ٧األحزاب:  چٿ

 [.فيم ٔبومو امؾزم من امصسل ، نوخنبيو ؽىل زايدت فضويم"امنبيني" س امؾامتؾ ٔبسامء امنبينيذهص ]

 

    اخلاص: ذكس العام بعد -2

–  ٨٢نوح:   چحئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت  ٹ ٹ چ  

 امؾناًة ابخلاص وكس ذهص مصثني: مّصت منسرجة حتت ،مزايدت ٕافادت امشمول مػ ، " يل و موادلي " تؾس اخلاص" املؤمنني واملؤمناث " امؾامذهص ]

 [امؾام، ؤبدصى وحسه.

 ٦٣٦البقرة:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ –

 [، نوخنبيو ؽىل زايدت فضويام."  ؽيىس موىس و تؾس اخلاص" " امنبيون " امؾامذهص ]

 ٤٦إبراهيم:  چەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئٹ ٹ چ    –

 [.ت منسرجة حتت امؾام، ؤبدصى وحسهمصثني: مصّ  وكس ذهصزايدت ٕافادت امشمول مػ امؾناًة ابخلاص م،" وادلي " تؾس اخلاص" املؤمنني " امؾامذهص ]

 

    اإلطناب 
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   :امجا اإل بعد التفصيل -3

 ٨٣نوح:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓٹ ٹ چ  –

 [، وىو ٔبسامء الٓمية اميت ؼبسىا كوم هوح ؽويو امسالم. " ؤبىت تؾسه تخفطيهل بٓميخمك ث الًٓة إلجامل "ذهص ]

 ٦٥٦األنعام:  چۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ٹ ٹ چ –

 [" ؤبىت تؾسه تخفطيهل. ما حصم ربمك ث الًٓة إلجامل "ذهص ]

َٓأفٔل َثالْخ ٔإَذا َحدََٓخ َنَرَب ، َؤإَذ:  قاٍ زضوٍ اهلل   – ُُ َٕ "" آَيُة اِي َٔ َخا ُٔ ًََف ، َؤإَذا اِؤُت  ا َوَعَد َأِخ
 [.ؤبىت تؾسه تخفطيهل ، وىو تلية احلسًر امرشًف" زاَلٌج  "إلجامل  صسول امذهص ]

٘ٔ، ُب":  قاٍ زضوٍ اهلل   – ًٖ ٍُ اي ُّٖدا َزُضو ََُح  ٖٕ ُ٘ َوَأ ًٖ َ٘ ٔإٖيا اي ِٕ َيا ٔإَي َٗاَدٔة َأ ُِٕظ: َغ ُّ َعًَى َخ ّٔ ايٖصًَأة، َٓٔي اإٔلِضًَا َؤإَقا
َٕ َََضا ّٔ َز  ، وحر ايبيت ملٔ اضتطاع إيي٘ ضبيال."َؤإيَتأء ايٖصَنأة، َوَصِو

 [." ؤبىت تؾسه تخفطيهل ، وىو تلية احلسًر امرشًف مخس إلجامل " صسول امذهص ] 

 

 ومن بٔغصاضو امخوهيس بٔو زايدت امخنبيو بٔو اههتوًل بٔو امخؾغمي.   :التكساز -4

–  ٦ - ٥الشرح:  چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋچ  ٹ ٹ  

 [.سامؾنيهيس وثلصيص املؾىن يف هفس ام مخبٔ حكصرث الًٓة مصثني ]

–   ٍعُسو بٔ نًجوّقا: 

ِٓـٕد ٖٔ  َٔ ُِـُسو ِب ََٔػِيَئـٕة َع َٓـا  ٔبَائٓ  َٗا َقٔطِي ِِ ٔفِي ًُٔهـ ُٕ ٔيَكِي  َُْهـِو
ََٔػِيَئـٕة َع ِٓـٕدٔبَأئٓ  ٖٔ  َٔ َٓـا  ُِـَسو ِب َٓا ايُوَغـاَة َوَتِصَدٔزِي  ُتٔطِيـُع ٔب

ـَصو ْبَن ِىنْـسٍ حكصرث " ] ْيئَـٍة مَعْ  [.وثلصيص املؾىن يف هفس املخولي وثثبيخو وثبٔهيسه امخلًصػ وامخوتيخ " مصثني مخبٔهيسِتبَِيّ َمش ِ

 ٨٢ - ٦٢المدثر:  چڀ     ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  –

 [.امخؾجة من فؾهلهيس وثلصيص مخبٔ حكصرث انوفظ ]

  ٤ - ٣التكاثر:    چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڳٹ ٹ چ   –
 [.حكصرث الًٓة مصثني مخبٔهيس وثلصيص إلهشار وامصدع]

 :ألبي َوضى األغعسي ت٘زضاييف  عُس بٔ اخلطابقاٍ   –

 " َِ ِٗ َِ .. اِيَف ِٗ ِِ ييظ يف نتاب وال ضٓة اِيَف َُٓا َي َٔ َُا يتًذًر ٔفي َصِدٔزَى   "، ٔفي
 [.ٔبمهية امخبئن و امخبٔنس كبل ٕاضسار ألحاكم و امفطل يف املضاايخلصيص حكصر انوفظ م ]
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بئت تؾس متومسي ثشًيال جشبيو هل تشًل امثوة، ٕاحلاق مجةل جبمةل بٔدصى ميا هفس املؾىن ثبٔهيسا ميا   :الترييل -5  .ام املؾىن، ًو

 ٥٣يوسف:   چپ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ ٹ ٹ چ  –

وءِ جاءث مجةل "]  اَرٌت اِبمسُّ نَّ امنَّْفَس َلمَّ
ِ
 [." ثشًيال ملا كبويا مخؤنسها

  ٦٧سبأ:   چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ  چ  چٹ ٹ چ   –

لَّ امَْكُفورَ جاءث مجةل "] 
ِ
 [." ثشًيال ملا كبويا مخؤنسهَوَىْل ُُنَاِزي ا

 طسفَة:قاٍ   –

 َا أغب٘ ايًيًة بايبازحة...   نًٓهِ أزوُغ َٔ ثعًب 
ق إلثيان حبمكة يف هناًة امالكم حمكة ضادكة امشطص امثاين ]  [.ثشًيال ملؾىن امشطص ألول من امبيت/ ٔبىت امخشًيل ؼن طًص

 قاٍ ايٓأبَػُة ايرَبيأْٗي:  –

ُ٘ ... عًى َغَعٕح  ُٗ ًُ َٖٗرُبوَيِطَت مُبِطَتِبٕل َأخّا ال َت ٍٔ امُل  َأٗي ايسدا
ق إلثيان حبمكة يف هناًة امالكمدل ؽىل هفي امكامل من امصجال، فبٔنسه تلوهل )ٔبي امصجال امليشة(]  [./ ٔبىت امخشًيل ؼن طًص

 :نعب بٔ شٖريقاٍ  –
َٕٓ َزُض  ٍَ اهلٔل  َأِوَعَدْي ... ُأِْٔبِئُت أ ٍُو َُو ََِأ ٍٔ اهلٔل  َِٓد َزُضو  وايَعِفُو َع
 [.وامَؾْفُو َؼْنَس َرُسوِل هللِا َمبُْموُل " ثشًيال نوخوهيس  "جاءث مجةل]

 قاٍ احُلطيئة:  –

 ال يرٖب ايعسف بني اهلل وايٓاع ...  َٔ يفعٌ اخلرَي ال يعدّ دواشي٘
فيس ؽسم ضياع اخلريجعز امبيت ثشًيل، مؤنس نومؾىن اموار ]  [.د يف ضسره، ًو

 : ابٔ ايسوَيقاٍ   –

ُّ املؤت  ٘ٔ نيف اختاَز ... ٔصبَيَتي  أِوضَطتوخَٓى ٔحُا    ائعِكٔد ؟!! وأضطَةفًً

 [.د يف ضسرهجعز امبيت ثشًيل، مؤنس نومؾىن اموار ]    

    :التعليل -6

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ   –

 ٨٢المائدة:  چٺ
 [." ثؾويال ملا كبوياجاءث مجةل "مؾومك ثفوحون]

   ٦٧لقمان:  چۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  ۇئوئ  وئ ەئ  ەئ ٹ ٹ چ  –

 [." ثؾويال ملا كبوياجاءث مجةل "ٕان ذكل من ؼزم ألمور]

  ٤٧مريم:  چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ  ۆڭ   ۇ  ۇٹ ٹ چ  –

َُّو اكَن ِِب َحِفيًّاجاءث مجةل "] ه
ِ
 [." ثؾويال ملا كبوياا
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    :التفسري -7

  ٦٦الحجر:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ىٹ ٹ چ   –

 [.""ذكل ألمص" ثفسريا ملا كبويا جاءث مجةل "ٔبن دابص ىؤلء ملطوع مطبحني]

    :الرتادف -8

 :أبو فساع احلُداْيقاٍ   –

ُ٘ ضسُٓ ! ...بًى أْا َػتاْم وعٓدَي يوعةْ   َٔٓ َجًي ال يراُع ي  ويه
 [."، ويه مصادفة ميا مخؤنس املؾىنمش خاٌق  "لكمة " تؾس موؽة  جاءث لكمة "]

 ."احللايصدم، وال تػٗد بػري ال تكٌ غري "  –
 [."، ويه مصادفة ميا مخؤنس املؾىنل ثلل غري امطسق "" تؾس مجةل  ول جشيس تغري احلق جاءث مجةل "]

٘ٔ قاٍ واصٌ بٔ عطاء: "ضبحاْ٘!!  – ٘ٔ، وال َزادَٓ ٔيَكَضأئ ُٔ ََُعكَٔٓب ٔيُحِه  ."ال 
 [."، ويه مصادفة ميا مخؤنس املؾىنل ُمَؾِلَّة ِمُحمْكِوِ  "" تؾس مجةل ل َرادَّ ِملََضائِوِ  جاءث مجةل "]

 :متاّأبو قاٍ   –

 القى املصيف ٖػــائُّا ال تجُس ...وال ايري غـسع ايػتاء بهف٘ ي
 [."، ويه مصادفة ميا مخؤنس املؾىنىشــامئًا  "لكمة " تؾس  ل حمثص جاءث مجةل "]

 أوصيهِ عباد اهلل َع وَٓٗا:" ،"غيء يعظُت٘، وذٍ نٌ غيء يطًطاْ٘تواضع نٌ " قاٍ واصٌ بٔ عطاء:   –
 ْفطي بتكوى اهلل وايعٌُ بطاعت٘، واجملاْبة ملعصيت٘، فأحضهِ عًى َا يدْيهِ َٓ٘، ويصيفهِ يدي٘، فإٕ تكوى  

 ".اهلل أفضٌ شاد
 يف ذكل اجلزء من اخلطبة زالزة ٔبهواع من إلطناة:

 ["يزمفمك -ًسهيمك  ""، ٔبحضمك -ٔبوضيمك  ""،  وذل لك يشء مسوطاهو - اضػ لك يشء مؾغمخوثو "]ٕاطناة ابمرتادف نوخبٔهيس:  -1

 [."امؾمل تطاؼخو، واجملاهبة ملؾطيخو"، وىو " ؤبىت تؾسه تخفطيهلتخلوى هللا  ٔبوضيمكإلجامل " ]ٕاطناة ابمخفطيل تؾس إلجامل نوخوضيح:  -2

 [." ثؾويال ملا كبوياى هللا ٔبفضل زاد.ٕان ثلو  جاءث مجةل "]ٕاطناة ابمخؾويل نوخوضيح:  -3

 
    :تستننا  بادحدي اال -9

 ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎٹ ٹ چ   –

  ٦٢ - ٦٧طه:    چڈ  ڈ  ژ  

طول؛ ٔلهو يف ملام  امسالم: ؼطا، ومكنو ٔبطنة وفّطل، ؽويو-فلس اكن يكفي يف اجلواة ٔبن ًلول موىس ]  رة امؾزت وهبشا ميخس احلسًر ًو

 [.س بحاهو، وىو ملاٌم حيوو فيو إلطناة؛ ٔلهو ملام ثؾغمي وجرشًف
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 يكون ميا ؽست بٔغصاض، ومهنا: وادلةل الاؽرتاضية    :االعرتاض -11
 

 الدعاء: -أ
ََحًِ:قاٍ   –  عوف بٔ 

َٕٓ ايجَُٓاْنَي  ًِٔٓػَتٗا –إ ِٕ ...  قد  –وُب  أِحَوَدِت َضُعي إىل َتِسُدُا
 [ ّ  [.فهيا دؽاء نومزاطة تطول امؾمصْغهَتا " مجةل " وتُِو

 :قاٍ اجلاحظ  –

 "إٔ ايهتاب خري دًيظ. -وفكو اهلل –اعًِ "   –
 [.مخوفيقفهيا دؽاء نومزاطة اب" وفلم هللا مجةل " ] 

 :تنبيهال -ب
–   ٍايٓابػة اِيَذعٔديقا: 

ُٓو َضِعٕد بأِّْي ...  َُِت َب  ِّٔ فإْيَنبرُي ايط -َأال َنَرُبوا  -َأال َشَع
 [.مجةل "ٔبل نشتوا " كس جاءث يف تيت امناتغة تني امس ٔبن و ذربىا مإلرساع ٕاىل امخنبيو ؽىل نشة من رماه ابمِكرَب ]

 :ايػاعسقاٍ   –
 ِِ ًَ ُ٘ -َواِع َِٓفُع َُِسٔء َي ُِ اِي ًِ ََا ُقٔدَزا -َفٔع  ٌُٓ ِٕ َضِوَف َيأٔتي ُن  ... أ

 [.ؽىل فضل امؾْل وهفؾونومزاطة  ثنبيوفهيا " فَِؾْْلُ امَْمْصِء ًَْنَفُؾُو مجةل " ] 

 :نعب بٔ شٖريقاٍ  –
ٔٔ ُأَِْجى  ٌُٓ اِب ُ٘ -ُن ََُت ِٕ طاَيِت َضال ٍُ     -وإ ََِحُو  ...       َيِوَّا عًى آَيٕة َحِدباَء 

 [.خنبيو وامخوهيس ؽىل حليلة املوث ٕاطناة ابلؽرتاض ًفيس ام " فَِؾْْلُ امَْمْصِء ًَْنَفُؾُو مجةل " ]

 :اٍ ابٔ شيدوٕق –

ُٕ -إِذ غٖفين -وزقـاُء قد غٖفٗا  ... وأٖزم ايعنَي وايظًُاُء عـانفْة  حـَص
 [.م تؾيسًا ؼن ٔبىهل ؤبحباتو ووطنوعومة حيات امشاؼص ما دا ؽىل خنبيوٕاطناة ابلؽرتاض ًفيس ام " وامغوامُء ؼـانفٌة مجةل " ] 

 [.املشارنة اموجساهية تني امشاؼص واذلامة ؽىل خنبيوٕاطناة ابلؽرتاض ًفيس ام " ٕاْذ شفَّين مجةل " ]

ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ ٹ چ   –

 ٦٤ - ٦٣لقمان:  چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ 
 :يف الًٓة إلطناة ٔبهواع من

 [.سامؾني ؽىل رضورت وؼظ ألتناءنو  ثنبيوفهيا " وىو ًؾغو مجةل " ]ٕاطناة ابلؽرتاض:  -1

 [.ثؾويال ملا كبويا " محوخو ٔبمو وىنا ؽىل وىن "، "امرشك مغْل ؼغميٕان  جاءث مجةل "]ٕاطناة ابمخؾويل:  -2

 [.""ووضينا" ثفسريا ملا كبويا جاءث مجةل "ٔبن اشكص يل وموادلًم]ٕاطناة ابمخفسري:  -3

 
 



 البالغة                                                                                                   الفصل الدراسي األول

 الصف الثاني الثانوي                                    أ/أمحد توفيق                                                           

 

 :الذم -ج
–  قاٍ ايػاعس: 

ٕٓ ايباخًنَي  ِِ -َيو أ  ... َزأؤى تعًُٖوا َٓٔو امٔلطااَل -وأْٔت َٓٗ
 [.و ذربىا مإلرساع ٕاىل ذم اخملاَطةجاءث مجةل: " ؤبهت مهنم " مؾرتضة تني امس ٕان ] 

بؾسه ؼنو:وي  :االحرتاس -د بئت مبا خيوطو منو ًو  كون ؼامن ًبئت املخلكم مبؾىن كس ًالم ؽويو، فيخنبو ذلكل، ًو

–  ضّا:قاٍ ابٔ املعتص يصف فس 

َٗا  َٓا عًَِي ُٔنَي –َصَبِب ٌُ -َظأي َٓا ... فَطاَزِت بٗا َأِيٕد ٔضَساْع وَأزُد  ٔضَياَط
 [.ىشا ذالف امللطودو  مو بٔسلطنا منو لكمة "عاملني"، مخومه امسامػ ٔبن فصس ابن املؾزت اكهت تويست جس خحق امرضة،]

–  ٍاملٗرب بٔ ايصبريقا: 

ٌٔ غًْة ...  ُ٘ وَا يي إىل َإء ضوى ايٓي ُّ -أضتػفُس اهلل -ويو أْ  شَص
 [."ٔبس خغفُص هللا "  فطن امشاؼص ملا كس ًخومهو امسامػ فيو من الاس خرفاف تبٔمص زمزم وهوهو ماءا ملسسا، فسارع دلفػ ذكل امومه وكال:]

–  " َعُدوٍّ يَو ٔإآل َِْفَطَو ٌٖ ٌٕ: " َنَبَت اهلُل ُن  قايت أعسابيْة يسد

 [.سو هل، فبهٔنا ثسؼوه ٕاىل ما ًوتلوهفس إلوسان جتصي جْمصى امؾىنا ٕاطناة ابلحرتاس، ٔلن ]

 :قاٍ ايػاعس –

ُ٘ -ٌُٓ غيٕء أال ُن ًٓ ٌُ -َا َخال اي ٌُ...  بأط ََحايةَ  شأئ ِٕ ال  ٌُٓ ْعي  ون
 [.احرتاس ملنػ ٔبن ًفيم غري امللطود فهيا "ما َذال اّلّلُ جاءث مجةل: " ] 

 :ٔ َطًُة احلٓفيطسفة بٔ اِيَعِبد ميدح قتادة بقاٍ   –

َُِفٔطٔدٖا  -َفَطكى ٔدَياَزَى  ُٔي -َغِيَس  ِٗ  ... َصِوُب ايٖسٔبئع َؤدمَيْة َت
هيام ابلحرتاس اذلي جاء تو "غرَْيَ ُمْفِسِسىا جاءث مجةل: " ]

ِ
 [.حمكيل احرتايس، ٔلّن ُسْليا ادّلاير مبطص نثري كَْس ًفسسىا، فَسفػ ىشا ال

ٌٕ خريامل" :  قاٍ زضوٍ اهلل   –  "ؤَٔ ايكوي خرْي وأحب إىل اهلل َٔ املؤَٔ ايضعيف، ويف ن
 [.ٕاطناة ابلحرتاس حىت ل ًغن امسامػ ٔبن املؤمن امضؾيف ل ذري فيو]

    :التوضيح -11

 :عبد اهلل ايرببسيبٔ  ضابلقاٍ   –

ََٔ ٔ٘   ايظََٓفُس و طأيُب احللٔٓ قد ُيٗـَدى ي٘ … َيطًُٔب اجَلوَز ال َيظَفس حبـاَدت

َفُص  جاءث مجةل "]  [." ٕاطناة غصضو امخوضيح مطوة احلق وهديجخوكس هُيـَسى هل امغَّ

 متاّ: وأبقاٍ  –
 يا صاحيب تكصيا ْظسيهُا ... تسيا ود٘ األزض نيف تصوز

 تسيا ْٗازا َػُطا قد غب٘ ... شٖس ايسبا فهأمنا ٖو "َكُس"

و ٔبن ًخبٔمال ؛ يسؼو امشاؼص ضاحبيغصضو امخوضيح مطوة امشاؼص ثبٔمل امكون، ف ٕاطناة  "امشطص امثاين من امبيت ألول وامبيت امثاين" جاء]

مرياي ٔبًضًا امشمس امساطؾة و يه حصسل ٔبشؾهتا امطافية و  وحسصىا امفذان  تؾسما ٔبمبسيا امصتيػ ٔبزوااًب مجيةل من ألزىار  املخفذحةمرياي جامل ألرض 

 [وء فيض ىادئ ٔكهو هور املمص .مخنؾكس ؽىل ألزىار فذبسو ألزىار ؤكهنا مضاءت تض
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 ملحوظة...

 

 

 .يكرث إلطناة مػ من حنهبم يف مواطن امبوح وامخؾبري ؼن املشاؼص -

 


